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چکیده
شــیگئو فوکودا از نوابغ طراحى گرافیک ژاپن در زمان معاصر اســت. این هنرمند به منظــور افزایش تأثیر مضاعف در 
مخاطبان آثارش، فرم ها و اشــکال را به گونه اى با یکدیگر ترکیب کرده اســت که داراى روابط پیچیده، غیرواقعى و غیرقابل 
تصور باشــند و ذهن مخاطب را درگیر خود ســازند. این مقاله بر مبناى روش تطبیقى-  تحلیلى به بررســى پوسترهاى این 
هنرمند پرداخته و این فرضیه را مطرح مى سازد که فوکودا از روش-هاى مختلف تکنیک خطاى دید که عبارتند از تصاویر دو 
پهلو، بافت هاى دو پهلو، تصاویر دو پهلوى سه بعدى، تصاویر غیرممکن، تداخل شکل و زمینه و تصاویر متداخل کمک گرفته 
و توانســته تصاویرى مبهم و گمراه کننده ایجاد نماید. در جهت اثبات فرضیه، در ابتدا خطاى باصره ى هندســى و تصویرى 
توضیح داده شــده و در ادامه انواع روش هاى خطاى دید معرفى و با پوســترهاى فوکودا مورد قیاس قرار گرفته اند. در این 
مقایسه سعى شده توضیحات مربوط به نحوه ى استفاده ى هنرمند از روش هاى مذکور در فرآیند طراحى به صورت آموزشى 
و کاربردى ارائه گردند تا بتواند مورد استفاده طراحان قرار گیرد. نتایج حاصله نشان داد که طراح، بیشتر از فن فضاى مثبت 
و منفى و روابط تصویر و زمینه اســتفاده نموده و در بعضى موارد نیز با ایجاد روابط غیر منطقى بین پاره خط هاى یک چند 

وجهى باعث ایجاد شگرد بصرى در آثارش شده است. 

واژه های کلیدی
گرافیک ژاپن، شیگئو فوکودا، خطاى باصره هندسى، خطاى باصره تصویرى، پوستر.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسى ارشد نگارنده دوم تحت عنوان: "بررسى آثار شیگئو فوکودا از جنبه ى نمادین، غنا، زبان و بیان تصویر" 
مى باشد که به راهنمایى نگارنده اول در پردیس هنرهاى زیبا به انجام رسیده است.

.E-mail: fadavi@ut.ac.ir ،021-66461504 :نویسنده مسئول: تلفن: 66962593-021، نمابر **

صفحات 37 - 48

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره19، شماره 1، بهار1393



38
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره19، شماره 1، بهار1393

شیگئو فوکودا1 در سال 1932م در توکیو به دنیا آمد. «بعد از 
اتمام تحصیالتش در دانشگاه ملى هنرهاى زیبا و موسیقى توکیو2 
طراحى  حرفه ى  فعالیت  حوزه هاى  از  بسیارى  در  (1956م)، 
گرافیک به کار پرداخت و طراحى هاى پوستر وى شهرت جهانى 
کسب کرد. وى به عنوان نماینده ى پیشروى طراحى گرافیک، با 
آثار  اواسط دهه ى 1960م،  از  ژاپن  بین المللى روزافزون  حضور 
خود را در بسیارى از نمایشگاه هاى انفرادى و جمعى در سرتاسر 
اواخر  از  و  بود   3AGI اعضاى  از  وى  گذاشت.  نمایش  به  جهان 
به  نیوهاون4  ییل  دانشگاه  در  میهمان  استاد  عنوان  به  1980م 

تدریس مشغول شد»(لیوینگ استون،1389، 136).
وى  اوست.  متفاوت  نگاه  و  اندیشه  نوع  در  فوکودا  شهرت 
مى دید  دیگر  گونه اى  به  را  جهان  بزرگ،  طراح  یک  عنوان  به 

 1

او در طراحى پوسترهایش براى  و درآثارش متجلى مى ساخت. 
گوناگونى  از روش هاى  تماشاگر  به  ادراك خود  و  ایده ها  انتقال 
استفاده کرده است، اما روشى که خاص این هنرمند مى باشد و 
وى را از دیگر طراحان متمایز مى سازد، استفاده از خطاى دید5 
فریب  را  مخاطب  بینایى  قوه ى  روش،  این  کمک  با  وى  است؛ 

مى دهد.
از این رو در پژوهش حاضر، روش هاى مختلف ایجاد خطاى 
دید که شش روش متفاوت مى باشد، توضیح داده شده و در ادامه 
آنها تطبیق داده شده اند. تجزیه و  با یکایک  پوسترهاى فوکودا 
بر اساس  آنها  تحلیل تصاویر پوسترها و چگونگى روند طراحى 
این  آثار  در  دید  خطاى  تکنیک  کاربرد  شده،  ارائه  روش هاى 

هنرمند را تأیید مى نماید.

 خطای باصره هندسی6

چشــم ما در ارتباط با خط همیشه درست عمل نمى کند. در 
ترکیب خطى یک اثر هنــرى، نحوه برخورد خطوط با یکدیگر و 
همچنین نیرویى که از درون و بیرون به خط وارد مى شود، گاهى 
نتایجى مى دهد که با واقعیت مغایر اســت و باعث ایجاد خطاى 

چشم یا خطاى باصره مى گردد.
«خطاى باصره به فرم و شکلى داللت دارد که داراى عوامل بصرى 
گمراه کننده و غیر واقعى باشــد. خصوصیات اشکال در این تصاویر 
قابل درك نیستند و ساختار آنها در دنیاى واقعى امکان پذیر نیست» 
(Wallschaeger,1992,347). جهت آشنایى بیشتر با این شگرد 
بصرى در ابتدا بر روى خطاى باصره هندســى تمرکز مى نماییم.

هنگامى که خطاى باصره ایجاد مى گردد، غالباً ابعاد فیزیکى 
و واقعى اشــکال با ابعاد بازتاب شــده بر روى شبکیه چشم قابل 
تطبیق نیســتند. این تفاوت در اندازه و ابعاد ناشى از فرایندهاى 
پویایى ســاکن سیســتم عصبى اســت. ادوین راش7، در مورد 
تصاویــرى که داراى توهم دیــدارى مى باشــند، مى گوید: «در 
حوزه ى ادراك، فنوگرام8 معموالً کپى دقیق اُنتوگرام9 نیســت. به 
عبارت دیگر آنچه مى بینیم دقیقاً همان چیزى نیســت که روى 

چشم ما حک مى شود»(تصویر1)(آرنهایم، 1386، 528).
   بــه عنوان مثال، یک خط واحد در جهت عمودى بلندتر و 

در جهت افقى کوتاه تر به نظر مى رسد(تصویر2).  
در توهــم مولــر- الیر10(تصویر3)، انتوگــرام ارتفاع دو خط 
عمودى با یکدیگر برابر اســت اما در فنوگرامى که ما مشــاهده 
مى نماییم آنها با یکدیگر برابر نیستند. مى توان گفت پیکان هاى 
خط عمودى راســت باعث شده اند این خط کوتاه تر به نظر برسد 
درحالى که پیکان هاى خط عمودى چپ، باعث بلندى آن شده اند.

درتصویر4، خط افقى باال به دلیل این که درون زاویه بســته 

قرار گرفته اســت از خط افقى پایین بلندتر به نظر مى رسد و به 
این طریق توهم پونز11  ایجاد شده است. 

در توهــم پوگندورف12(تصویر5)؛ خط مــورب باعث ایجاد 
خطاى دید شده است. اشــکال داراى جهت مندى مورب، باعث 
ایجــاد تنش مى گردند. این خط مابین خط عمودى و افقى قرار 
گرفته و نسبت به هر دو در موقعیت 45 درجه مى باشد. در توهم 
پوگندورف، خط موربى از بین خطوط عمودى موازى عبور کرده 

مقدمه

تصویر1
 (Wallschaeger,1992,347) :ماخذ

تصویر2
(Wallschaeger,1992,347) :ماخذ

تصویر4تصویر3
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اســت. با کاهش زاویه آن نســبت به خط عمــودى، در برابر آن 
تســلیم شده و به سمت این خط گرایش پیدا کرده است. در این 
صــورت، دو خط مورب به جاى آن کــه در امتداد یکدیگر دیده 
شــوند، به صورت موازى خودنمایى مى کنند(تصویر5 ب، حالت 
اغراق شــده ى چنین حالتى را نمایش مى دهد). در جهت اثبات 
این توهم، اگر دو خط مورب توســط خطــى به یکدیگر متصل 
گردند، آشــکار خواهد شد که این دو در یک راستا قرار دارند اما 

فنوگرام آن، دو خط موازى را به ما نمایش مى دهد.
توهم هرینگ13، توســط خطوط مورب پشــت دو خط موازى 
ایجاد شــده اســت. درتصویر6 الف، خطوط مــورب همگرا باعث 
شــده اند که خطوط افقى موازى به صورت محدب مشاهده شوند؛ 
امــا همین خطوط کــه در تصویر6 ب به صورت واگرا مى باشــند، 
باعــث مقعر دیده شــدن دو خط مــوازى گشــته اند. در تصویر6 
ج، خطــوط مورب کــه در مرکزیــت دو خط مــوازى به یکدیگر 
رســیده اند، باعث شده اند این دو خط به صورت محدب دیده شوند.

در تصویــر7 الف، دو خط عمودى موازى در برابر مجموعه اى از 
شعاع هاى خورشیدى قرار گرفته و باعث شده بیننده این دو خط را 
به صورت خمیده مشاهده نماید. در این توهم، شعاع هاى خورشیدى، 
نقطه ى تمرکز ایجاد کرده اند. آنها نیروى خود را به دو خط موازى وارد 
نموده و موجب گشته اند این دو خط به صورت خمیده جلوه نمایند 
و باعث ایجاد خطاى باصره گردند. درتصویر7 ب، خطوط مســتقیم 
هیچگونه تأثیرى بــر روى خط عمودى نداشــته و عارى از تنش 
مى باشــد. همچنین در تصویر7 ج، تمامى بخش هاى خط عمودى 
نسبت واحدى با نقطه ى تمرکز مورد نظر داشته و باعث شده این خط 
فاقد تنش و توهم باشد، در حالى که دو خط عمودى در تصویر7 الف، 
داراى اندازه، فاصله و زاویه متغیرى نسبت به نقطه تمرکز مى باشد.

مثال هاى ذکر شده نمونه هایى عالى از خطاى باصره هندسى 
هســتند که جهت آشنایى با موضوع و همچنین نقطه ى شروعى 

براى مبحث خطاى باصره تصویرى ارائه شده اند.

خطای باصره تصویری

هنگامى که یک هنرمند نقشى را به عنوان یک واحد بصرى بر 
روى زمینه ایجاد مى کند؛ زمینه جزو جدایى ناپذیرى از واحد بصرى 

مى گردد، بنابراین آن  دو را باید به صورت یک مجموعه پذیرفت نه به 
صورت واحدهاى مجزا.  «طراح در طرح تصاویر باید همواره زمینه اى 
که تصویر را بر آن نقش مى کند در نظر داشته باشد و نیز باید بداند که 
مى خواهد تصویرى دلخواه و قابل تفکیک از زمینه تصویر کند بى آنکه بر 
مجموعه ى تصاویر موجود در آن زمینه خدشه اى وارد آید و یا مى خواهد 
آگاهانه، طرحى مضاعف ترسیم کند که تصویر منفى آن از نظر ارتباط 
بصرى، با ارزش و تا حد امکان دقیق باشــد»(مونارى، 1370، 26).

هر موجود زنده اى به منظور حفــظ پایدارى خویش نیاز به 
تعادل دارد. تصویر تجسمى نیز به همین صورت مى باشد. چشم 
بیننده با مشــاهده ى هر نقش براى حفــظ تعادل نیازمند نقش 
مکمل آن است و در صورت عدم حضور این مکمل، خود به خود 
آن را ایجاد مى کند؛ زیرا چشــم تحمل هرج و مرج و شکســت 
تعادل را ندارد. در زمینه اى که به بیننده عرضه مى شــود، چشم 
پــس از دیدن عنصر بصرى فوراً نقش مکمل آن را ســاخته و به 
این طریق تضاد همزمان صورت مى گیرد. دو عنصر متضاد جهت 
ایجاد تمرکز در یکدیگر نفوذ کرده و به این ترتیب شکل یکپارچه 
و واحدى ایجاد مى گردد. دو نقش مثبت و منفى با وجود این که 
از یکدیگر مســتقل هستند، در عین حال با یکدیگر در اتحاد نیز 
مى باشند. عناصر متضاد تحرکى دو جانبه عرضه کرده و از طریق 

حداکثر تضاد بیشترین تأثیر ممکن را مى گذارند. 
 یان و یین14، نشانه ى قدیمى چینى نمایشى از وحدت اضداد 
است (تصویر 8). نمونه اى عالى از ترکیب دو عنصر متضاد مجزا که 
با یکدیگر ترکیب شده و شکل یکپارچه و واحدى را ایجاد نموده اند. 
فضاهــاى مثبت و منفى در این نقــش ارتباطى هماهنگ دارند و 
حول یک نقطه در حال چرخش دائمى هســتند. این نشانه داراى 
سادگى بسیار و در عین حال پیچیدگى بغرنج است. فضاهاى مثبت 
و منفى توانسته اند وزنى مشترك، تحرکى دو جانبه، تعادلى موازى 
و ارتباطى هماهنگ ایجاد نمایند. در این تضاد همزمان که شامل 
دو عنصر مکمل اســت، فضاهاى مثبت و منفى بر یکدیگر تسلط 
ندارنــد و به طور متغیرى مکمل یکدیگر هســتند. با دیدن یکى 
اجباراً دیگرى را نیز باید مشــاهده نمود. این عالمت داراى قابلیت 
برگشــت پذیرى است، سیاه به ســمت جلو مى آید و سفید عقب 

مى ماند و بار دیگر سفید جلو مى آید و مشکى عقب مى نشیند. 
تصویــر دو نیم رخ و گلدان اثــر ادگار روبین، نمونه اى عالى از 

مطالعه تطبیقى پوسترهاى شیگئو فوکودا و روش هاى ایجاد خطاى دید

تصویر5 الف
ماخذ: (آرنهایم، 1386، 528)

تصویر7 الف
ماخذ: (آرنهایم، 1386، 528)

تصویر7 جتصویر7 بتصویر5 ب

تصویر6 الف

تصویر6 ب

تصویر6 ج
(Wallschaeger, 1992, 348) :ماخذ
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همین ساز وکار است(تصویر9). در این تصویر یک بار گلدان سفید 
رنگى مى بینیم که بر زمینه ى مشکى قرار گرفته و بار دیگر دو نیم رخ 
مشکى روبروى یکدیگر مشاهده مى کنیم که بر زمینه ى سفید قرار 
گرفته اند. با کمى دقت متوجه خواهیم شد که هر کدام از آنها هم 
زمان هم در نقش زمینه است و هم در نقش تصویر و رابطه ى تصویر 
و زمینه کامًال پیچیده مى باشــد. آنچه مثبت اســت در عین حال 
نقش فضاى منفى را دارد و بالعکس، به این طریق یک بازى بصرى 
جالب به وجود آمده اســت. دو نیم رخ و گلدان نمونه ى کالسیک 
خطاى باصره تصویــرى به کمک فضاهاى مثبت ومنفى اســت.

در برخــى از آثار هنرى به منظــور افزایش تأثیر مضاعف اثر 
در بیننده از خطاى باصره اســتفاده شده است؛ این امر به نوبه ى 
خود ارزش هنــرى اثر را باال مى برد. در برخــى آثار فوکودا نیز 
استفاده از این تکنیک بصرى مشهود است. در ادامه انواع خطاى 
باصره تصویرى را به شــش گروه متفاوت تقســیم کرده و ضمن 
توضیحاتى که در مورد آنها داده خواهد شد، به اثبات وجود توهم 

بصرى در آثار شیگئو فوکودا خواهیم پرداخت.
      انواع خطاى باصره تصویرى شامل موارد ذیل است:

1 تصاویر دو پهلو 
2 بافت هاى دو پهلو

3 تصاویر دو پهلوى سه بعدى
4 تصاویر غیرممکن

5 تداخل شکل و زمینه
6 تصاویر متداخل

1) تصاویر دو پهلو15
براى ساخت تصاویر دو پهلو باید دو تصویر به صورت قرینه و یک 
تصویر منفرد داشته باشیم. دو نیم رخ و گلدان (تصویر9)، بهترین نمونه 

براى آشنایى با تصاویر دوپهلو است. در این تصویر، دو نیم رخ و گلدان 
در نوسان هستند. قسمت هاى مثبت و منفى شکل با یکدیگر تعویض 
مى شوند و بستگى به آن دارد که به گلدان توجه کنیم و یا به دو نیم رخ 
که روبروى یکدیگر قرار گرفته اند. درك این تصاویر به صورت مستقل رخ 
مى دهد و در یک زمان تنها یکى از دو تصویر را مى توان مشاهده نمود. 
هنگامى که یکى از تصاویر دیده مى شود، دیگرى تبدیل به زمینه مى شود 
و بالعکس، تعیین آن که کدام یک را اول مى بینیم بسیار دشوار است.

در تصاویر دو پهلو چندین نکته وجود دارد:
«نمایش تصاویر دو پهلو به علت جابه جایى دو تصویر، بیشتر 
از یــک تصویر معمولى توجه بیننده را به خود جلب مى کند. این 
تصاویر داراى خط دور مشــترك هســتند و بیننده در تشخیص 
این که کدام تصویر بر دیگرى غالب است دچار سردرگمى مى شود. 
چشــم و مغز در تشخیص این که خط مشترك به کدام یک از دو 
تصویر تعلق دارد دچار دوگانگى شده، بدین ترتیب خطاى باصره 
.(Wallschaeger,1992,349) (10تصویر)«ایجاد خواهد شد

نمایشگاه شیگئو فوکودا 
معروف ترین پوستر شیگئو فوکودا براى نمایشگاهى از آثارش 
طراحى شــده است. او در این پوســتر براى انتقال سوژه ى مورد 
نظرش از تکنیک خطاى دید که به عنوان دست خطى در آثارش 
دیده مى شــود و بیشــتر طراحى هاى او بر اســاس این تکنیک 

مى باشد، استفاده کرده است.
دو تصویر قرینه کــه یک تصویر منفرد را در خود جاى داده 
و باعــث آفرینش یکدیگر شــده اند. پاهــا از دو جنس زن و مرد 
به گونه اى طراحى و ترکیب شــده اند که مکمل یکدیگر هستند. 
مى توان پوستر را به صورت چند لت بکار برد و به این ترتیب حضور 
جمعیتــى از بازدیدکنندگان را نمایــش داد(تصویر11 الفـ  د).

پنجاهمین بزرگداشت ناگازاکی
این پوستر جهت پنجاهمین بزرگداشت ناگازاکى16 ژاپن طراحى 
شده است. ناگازاکى، شهرى ساحلى در جنوب غربى هیروشیماى17 
ژاپن است که در اگوست 1925م در طى جنگ جهانى دوم توسط 
امریکا بمباران هسته اى شد. دستى مشت شده عدد صفرى را گرفته 
و آن را مى فشارد. مجموع پنج انگشت و عدد صفر بیانگر عدد پنجاه 

تصویر8- یان و یین
ماخذ: (ایتن، 1372، 23)

تصویر10
(Wallschaeger,1992,349) :ماخذ

تصویر9- دو نیم رخ و گلدان، ادگار روبین
(Wallschaeger, 1992, 349) :ماخذ

تصویر11الف- نمایشگاه شیگئو فوکودا
.72. 8 × 103 cm ،1975م، سیلک اسکرین

(Fukuda, 2005, 29) :ماخذ

تصویر11دتصویر11جتصویر11ب
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هستند که به پنجاهمین بزرگداشت ناگازاکى اشاره دارند. عدد صفر 
و فضاى منفى آن به کمک خطاى دید  فرم  دست را  ایجاد  کرده اند.  
حرف  اول    کلمه   ناگازاکى به صورت حرف (N) در گوشه سمت 

چپ پوستر قرار گرفته است (تصویر12الفـ  د).

2) الگوهای دو پهلو18
  الگوهاى بصرى ترکیب بندى هایى هستند با عناصر تصویرى 
تکرارى که بر اســاس روابط کنترل شــده در کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند. این الگوها بســیار منظم بوده و بــا تکرار آنها مى توان 

فضایى ناپیوسته ایجاد نمود.
الگوهاى دو پهلو به سه صورت ایجاد مى گردند:

الف) دو عنصر تصویرى کامالً شــبیه به هم که در جهت مخالف 
یکدیگر قرار گرفته اند، مى توانند با تکرار خود یک الگوى دوپهلو ایجاد 
کرده و همانند تصاویر دوپهلو عمل کنند. تصویر13الف، نمونه اى از این 
الگو مى باشد که از تعدادى فلش تشکیل شده است. اگر فلش ها را حرکت 
دهیم تا به یکدیگر برســند، خط دور مجموعه اول فلش ها به صورت 
خط دورى براى مجموعه دوم فلش ها خواهد بود(تصویر13ب). نواحى 

مثبت و منفى  بر تجلى الگوى دو پهلو تأکید کرده اند(تصویر13ج).
 ب) برخى الگوها نیز از دو تصویر متفاوت که داراى خط دور 

مشترك هستند، به  وجود مى آیند(تصویر14الف- ب). 
ج) با تکرار یک خط نیز مى تــوان الگوهاى دو پهلوى مبهم 

ایجاد کرد(تصویر15). 
در یک الگو اگر فاصله افقى بین تصاویر را افزایش دهیم، آنها را به 
صورت ستون هاى عمودى خواهیم دید و اگر فاصله عمودى بین تصاویر 
را افزایش دهیم، آنها را به صورت ردیف هاى افقى مشاهده خواهیم نمود. 
تقریباً هر تصویر متقارنى مى تواند براى ساخت الگوهاى دو پهلو مورد 
استفاده قرار گیرد. الگو هاى دوپهلو نیز داراى نوسان تصویرى هستند. 
در این الگو ها در یک زمان تنها یکى از تصاویر را مى توان مشاهده نمود.

نمایشگاه جهانی گرافیک ایکوگرادا
فوکودا جهت طراحى پوستر نمایشگاه جهانى گرافیک ایکوگرادا19 
از روش تکــرار یک خط (روش ج)، براى ایجاد الگو اســتفاده کرده 
اســت. او پس از طراحى اولیه ى پیکره مرد، آن را برش داده و کمى 
جابه جا کرده و سپس با تکرار آن، الگو ایجاد کرده است. سپس براى 
تجلى بیشــتر، الگوى به وجود آمده را به صورت فضاهاى مثبت و 
منفى نمایش داده است. فضاهایى که به هیچ عنوان قطع نمى شوند 
و در یکدیگر ادامــه دارند. فضاهاى مثبت و منفى در کنار یکدیگر 

توانسته اند پرچم کشور ژاپن را به وجود آورند(تصویر16 الفـ  و). 

تصویر12الف- پنجاهمین بزرگداشت هیروشیما/ ناگازاکی
.72 . 8 × 103 cm ،1995م، سیلک اسکرین

(Fukuda, 2005, 76) :ماخذ

تصویر12دتصویر12جتصویر12ب

تصویر13الف

تصویر14 الف
(Wallschaeger,1992,349) :ماخذ

تصویر13ب

تصویر14 ب

تصویر13ج

تصویر15

تصویر16ب

تصویر16 د

تصویر16ج

تصویر16 و

تصویر16الف- نمایشگاه جهانی 
1995م،  ایکوگــرادا،  گرافیک 

.72. 8 x 103 cm ،افست
(Fukuda, 2005, 64) :ماخذ

مطالعه تطبیقى پوسترهاى شیگئو فوکودا و روش هاى ایجاد خطاى دید
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درك تصاویر سه بعدی20 
چشــمان ما انتظار دارند احجام از زاویــه روبرو و به صورت 
موازى به نمایش درآیند در صورتى که این روش در هنر به صورت 
عام و طبیعى است و هر جا که نمایش بدون ابهام احجام هندسى 
مدنظر باشد، از این روش استفاده مى کنند. استفاده از پرسپکتیو، 
تمهید اصلى نمایش عمق و بعد در ســطح تصاویر اســت. براى 
انتقال حس عمق باید اندازه ها، فواصل و زاویه هاى فضایى را مورد 
تحریف و دســتکارى قرار داد و بــه ادراك بصرى مخاطب تلنگر 
زد. تصاویرى که در آنها عوامل و نشــانه هاى عمق مشهود است، 
مى توانند ناپایدار و مبهم باشند، در بیشتر از یک موقعیت و جهت 
درك شــوند، روابط عمقى بى ثبات وچند وجهى داشته باشند و 
بدین ترتیب باعث متأثر گشــتن ادراك بصرى گردند(تصویر17).

3) تصاویر دوپهلو سه بعدی21
تصاویر دوپهلوى سه بعدى همانند تصاویر دوپهلوى دوبعدى 
ایجاد مى شــوند اما با اضافه شدن عمق. براى ساخت این تصاویر 
کافیســت دو حجم سه بعدى که داراى نقطه گریز و یا زاویه دید 
متفاوت هســتند و تنها در یک بعد داراى اشتراك اند، با یکدیگر 
ترکیب شوند. در هنگام ادغام دو حجم باید این نکته مدنظر قرار 
داده شــود که در قسمت بُعد مشــترك با یکدیگر ترکیب شوند. 
بدین صورت بین ابعاد حجم جدید نوسان صورت گرفته و باعث 
ایجاد توهم بصرى مى گردد. نیمى از تغییرات و نوســانات زمانى 
روى مى دهد که قسمت دیگر حجم بدون تغییر باقى بماند و در 
یک زمان تنها یک قسمت حجم پدیدار گردد؛ به این دلیل براى 
ساخت یک تصویر دوپهلوى سه بعدى، نیازمند دو حجم مى باشیم.

در تصویر18الف، حجمى به نام "راه پله هاى متشابه" نمایش 
داده شده است. در ابتدا پله ها در موقعیت معمولى پدیدار شده اما 
به طور ناگهانى تغییر کرده و به  صورت واژگون مشاهده مى گردد. 

در یکى شروع قدم اول و در دیگرى پایان قدم آخر است.
در تصویــر18ب، ابتدا یک قســمت حجم ســه بعدى ظاهر 
مى گردد، ســپس قســمت دیگر حجم نمایان شده و در لحظات 

بعد، موقعیت هر دو معکوس مى گردد.

   نمایشگاه شیگئو فوکودا
با نگاه اول به این پوســتر، فردى را مشاهده مى نماییم که از 
پله ها به سمت پایین مى رود اما با کمى دقت متوجه خواهیم شد 
که در همان لحظه به سمت باال نیز گام برمى دارد. مى توان گفت 
که شــخص در یک لحظه هر دو مســیر را طى مى کند، پلکانى 

بى معنا که جهتش مشخص نیست(تصویر19 الف).
اگــر بخواهیم جهت قــدم زدن بر روى پلــکان را به صورت 
طبیعــى نمایش دهیــم، باید (تصویــر19ب) و (تصویر19ج) را 
مشــاهده کنیم. در (تصویر19ب) جهت پله ها به سمت باال و در 

(تصویر19ج) به سمت پایین مى باشد. 
طراح براى ایجاد توهم بصرى؛ دو تصویر متفاوت پلکان را از 
نیمه برش داده و مســیر پله به  سمت پایین را در کنار پلکان به 

(Wallschaeger,1992,352) :تصویر 17- ماخذ

نمایشــگاه  الف-  تصویر19 
شیگئو فوکودا 

.72. 8 x 103 cm ،افست 
 (google.com):ماخذ

تصویر19ب

تصویر19ج

تصویر19 و

تصویر19د

تصویر19 ه

تصویر18 الف
(Lukiesh,1965,71) :ماخذ

تصویر18 ب
(Lukiesh,1965,70) :ماخذ
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سمت باال قرار داده و به نوعى دو مسیر باال و پایین را با یکدیگر 
ترکیب کرده است(تصویر19د- و). 

    بدین شکل پلکانى مبهم که جهت باال و پایین آن مشخص 
نمى باشــد به وجود آورده اســت(تصویر19ه). پلکانى که سمت 
راست و چپ آن با یکدیگر متفاوت است و تنها در قسمت میانى 
داراى مرز مشــترك مى باشــد و به همین علت بیننده نمى تواند 

جهت پله را تشخیص دهد.

4) تصاویر غیرممکن22
تصاویــر غیرممکــن از چندین مجموعه نشــانه هاى فضایى 
متفاوت ســاخته مى شــود که باعث مى گردد مغز تفســیرهاى 
گوناگونى داشته باشد. براى ســاخت تصاویر غیرممکن در ابتدا 
یک چند وجهى که از پیوستن دو حجم سه بعدى متفاوت تشکیل 
مى گــردد ایجاد کرده، ســپس با تغییر و حــذف  در تنظیمات 
پاره خط ها، رئوس و مرزها مى توان به یک تصویر غیرممکن دست 
پیدا کــرد. این روابط غیرمنطقى بیــن پاره خط هاى فرم جدید، 

باعث ایجاد توهم در بیننده مى گردد. 
 تصویر ســه وجهى غیرممکن که در ســال 1958م در مجله 
روانشناســى پنروز چــاپ گردید، نمونه ى بارز این نــوع از تصاویر 
مى باشد. این حجم داراى سه زاویه حاد است که در نگاه اول به شکل 
یک مثلث طبیعى به نظر مى رسد، اما با کمى دقت متوجه خواهیم 
شد که سه پاره خط در زوایا به صورت غیرطبیعى به یکدیگر متصل 

گردیده اند که از نظر فیزیکى غیرممکن مى باشد (تصویر20 الف).

 (A) 23تفکر ژاپنی
یک چند وجهى که ســاخت آن از نظــر فیزیکى غیرممکن 
است و بین ابعاد آن در نیمه باال و پایین روابط غیرمنطقى وجود 
دارد. اگر حجم را تفکیک کنیم، متوجه خواهیم شــد که نیمه ى 
باالى چنــد وجهى مربوط به یک حجــم (تصویر21ب) و نیمه 
پایین مربوط به حجم دیگرى اســت (تصویر21ج). این دو حجم 
در نیمه برش داده شــده (تصویر21د)، سپس با اضافه کردن دو 
خط پرســپکتیوى (در تصویر21و، با فلش و نقطه چین مشخص 
شــده اند) و حذف پاره خط بین دو بعد مربوط به حجم(ب)، (در 
تصویر21و، با نقطه چین نمایش داده شــده اســت)، یک حجم  

جدید و غیرممکن به  وجود آمده است(تصویر21ه). 
اگر به مســیر حرکت خرگوش توجــه کنید(تصویر21ى)، 
مشــاهده خواهید کرد که مســیر حرکتش غیر ممکن است. در 
واقع اگر او از بعد (1) وارد حجم شده باشد، قاعدتاً باید از بعد(2) 
نیز خارج گردد، در صورتى که او از بعد (3) از چند وجهى خارج 
مى شود و این ورود و خروج به حجم ازنظر فیزیکى غیرممکن است.

 (B) تفکر ژاپنی
مکعب مســتطیل هایى که به صورت یکى در میان در چپ و 
راست بر روى یکدیگر چیده شده و ستونى را به وجود آورده اند.

در این پوســتر مکعب ها به صورت غیر عادى بر روى یکدیگر 
قرار گرفته اند. ادامه مکعب سمت راست که توسط مکعب باالیى 
قطع شده در قسمت زیرین آن قرار گرفته و انتهاى ضلع آن نیز 
بسته نشده، در واقع یک بعد آن حذف شده است. با این که یکى 
از اضالع مکعب حذف شده، اما همچنان توهم وجود یک مکعب 

کامل احساس مى شود(تصویر22 الف ـ د). 

 (C) تفکر ژاپنی
در این تصویر حرف(F) به صورت یک چند وجهى غیرممکن 
طراحى شــده اســت. اگر این حجم را تفکیک کنیم، مشــاهده 
خواهیم کــرد که از چهار حــرف(F) به وجود آمده اســت. دو 
 (F)با پایه ى کوتاه از زاویه باال(تصویر23ب) و دو حرف (F)حرف
دیگر با پایه بلنــد از زاویه پایین(تصویر23ج). هرکدام از این دو 

حرف به صورت پشت و رو به یکدیگر متصل شده اند.   
براى ایجاد این چند وجهى در ابتدا چهارحرف(F) کنار یکدیگر 
قرار گرفته و قســمت مشترکى را به وجود آورده اند(تصویر23د). 
ســپس پاره -خط هاى مربوط به قسمت مشترك حذف شده(در 

1

2

3

2

1

21

3
3

تصویر20 الف
(Wallschaeger,1992,364) :ماخذ

تصویر20 ب
(Wallschaeger,1992,364) :ماخذ

(A)تصویر21الف- تفکر ژاپنی
.72. 8 x 103 cm ، سیلک اسکرین1987م

(Fukuda, 2005, 112) :ماخذ

تصویر21ب

تصویر21یتصویر21هتصویر21وتصویر21د

تصویر21ج

مطالعه تطبیقى پوسترهاى شیگئو فوکودا و روش هاى ایجاد خطاى دید
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تصویر23و، با نقطه چین مشخص شــده اند) و بدین صورت یک 
چند وجهى مبهم به وجود آمده است(تصویر23ه).

موزه  طراحی شیگئو فوکودا
 (F)فوکودا براى نشانه ى موزه ى طراحى خود از حرف اول نام خود
استفاده کرده است. او براى طراحى این نشان یکبار حرف(F) را از 

زاویه پایین(تصویر24ب) و بار دیگر از زاویه باال ترسیم کرده است 
سپس دو حرف (F) را از نیمه برش داده و قسمت باالى حجم(ب) 
را با قســمت پایین حجم(ج) ترکیب کرده اســت(تصویر24د). 
وى براى ایجاد روابط منطقى بیشتر در حجم به وجود آمده، 
به این صورت کار کرده: در قســمتى که نیاز به رســم پاره خط 
نیســت، خطى رسم کرده است (با فلش در تصویر24ه، مشخص 
شده است) و در قسمتى که باید پاره خط وجود داشته باشد، آن را 
حذف کرده  است(با  نقطه چین  در  تصویر24ه مشخص شده است).

روایت تکنیک های معروف
فوکودا براى طراحى این پوستر، تصویر یک سگ پاکوتاه داراى 
بدن کشیده را از نیمه برش داده و سپس کمى جابه جا کرده است 
(تصویر25ج). او با این روش تصویر جدیدى از یک سگ پا کوتاه 
با بدنى غیرممکن که هرگز قبل از این ندیده بودیم به وجود آورده 
است. تصویر یک سگ پاکوتاه و باهوش با بدنى مرموز(تصویر25د).

شناخت تصویر و زمینه24
براى آشــنایى با طریقه ى ســاخت موارد دیگر ایجاد خطاى 

(B)تصویر22الف- تفکر ژاپنی
.72. 8 x 103 cm ،سیلک اسکرین1987م

(Fukuda, 2005, 113) :ماخذ

تصویر22ب

تصویر22 ج

تصویر22 د

(C)تصویر23 الف- تفکر ژاپنی
.72. 8 x 103 cm ،سیلک اسکرین1987م

(Fukuda, 2005, 114) :ماخذ

تصویر23 ب

تصویر23 هتصویر23 وتصویر23 د

تصویر23 ج

تصویر24 الف- موزه طراحی فوکودا
.72. 8 x 103 cm ،1999م، افست

(Fukuda, 2005, 163) :ماخذ

تصویر24 ب

تصویر24 هتصویر24 وتصویر24 د
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باصــره، در ابتدا باید به تصویر و زمینه و روابطى که بین آنها رخ 
مى دهد، شناخت پیدا کنیم.

ادگار روبین، روانشــناس ادراك در ســال 1921م تحقیقات 
اولیه مهمى در مورد شــناخت تصویــر و زمینه و روابط بین آنها 
انجام داده است. او به هفت تفاوت بین تصویر و زمینه اشاره کرده 

که به شرح ذیل مى باشد:
«1 تصویر داراى شکل و زمینه فاقد شکل و فرم است.

2 زمینه ى پشــت تصویــر این حس را بــه مخاطب منتقل 
مى کند که در حال گسترش یافتن است.

3 تصاویر، فرم و یا شکلى را به نمایش مى گذارند در صورتى 
که زمینه این چنین نیست و ممکن است به صورت آبستره باشد.

4 رنگ تصویر نســبت به رنگ زمینه توجه بیشترى را به خود 
جلب مى کند. 

5 مخاطب زمینه را در فاصله اى دورتر و تصویر را در فاصله اى 
نزدیک تر درك مى کند، اگرچه به طور آشکار هر دو در یک فاصله 

قرار گرفته اند.
6 تصویر بیشــتر از زمینه برجسته و جذاب است و به آسانى 

درحافظه پایدار مى ماند.
7 مرز بین تصویر و زمینه به عنوان خط دور شناخته مى شود 
و به هر دو اختصاص دارد، درصورتى که به نظر مى رســد خط دور 
.(Wallschaeger,1992,361) (26تصویر)«مختص تصویر است

5) تداخل شکل و زمینه25
هنگامى کــه نواحى مثبت یک طرح داخــل زمینه منفى و 
نواحى منفى طرح داخل زمینه مثبت قرار گرفته باشــد، تداخل 

شکل و زمینه اتفاق افتاده است(تصویر27).

همچنین مفهوم تداخل شکل و زمینه به مراحل تغییر تدریجى 
یک شــکل نیز اطالق مى گردد. تغییر تدریجى داراى نظم بسیار 
دقیق اســت و به صورت مرحله به مرحله، منظم و معین بر روى 
فرم هاى واحد انجــام گرفته و باعث ایجاد خطاى باصره مى گردد. 
هنگامى که یک شکل به شکل دیگر تبدیل مى شود، اندازه ى آن از 
بزرگ به کوچک و یا از کوچک به بزرگ تغییر پیدا مى کند، تصویر 
مثبت به منفى تبدیل مى شود و یا بالعکس، در این صورت تداخل 

شکل و زمینه صورت گرفته است (تصویر28).

فوکودا در ترکیه
مسجد سلطان احمد واقع در استانبول ترکیه یکى  از زیباترین 
شــاهکارهاى معمارى اسالمى است. این مسجد داراى یک گنبد 
و شــش مناره است. در ســال2000م نمایشگاهى از پوسترهاى 
شیگئو فوکودا در شهر اســتانبول برگزار گردید. او براى طراحى 
پوستر نمایشگاه از سه مناره ى مسجد سلطان احمد به عنوان نماد 
شهر استانبول و نیم رخ چهره ى خود استفاده کرد تا بدین طریق 

به عنوان پوستر اشاره کرده باشد فوکودا در ترکیه. 
فوکودا تصویر دو چهره را با مناره ترکیب کرده؛ یک چهره به 
صورت مثبت و دیگرى منفى مى باشد. چهره ى منفى در زمینه رسوخ 
کرده و تداخل شکل و زمینه صورت گرفته است (تصویر29 الفـ  د). 

جشنواره فرهنگی ژاپن در پاریس
در ســال1993م جشنواره ى فرهنگى ژاپن در پاریس برگزار 
گردید. فوکودا براى طراحى پوســتر این جشنواره از پرچم کشور 
ژاپن که به صورت مستطیل سپید رنگى است و دایره ى سرخ توپرى 
به نشانه ى خورشــید در میانه ى آن قرار گرفته، بهره برده است. 

تصویر25الف- روایت تکنیک  های معروف
.72. 8 x 103 cm ،1984م، افست

(Fukuda, 2005, 163) :ماخذ

تصویر25 ب

تصویر25 ج

تصویر25 د

تصویر26 
(Wallschaeger,1992,361) :ماخذ

تصویر27
(Wallschaeger,1992,363) :ماخذ

تصویر28
(Wallschaeger,1992,363) :ماخذ

مطالعه تطبیقى پوسترهاى شیگئو فوکودا و روش هاى ایجاد خطاى دید
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در پوســتر سه دایره به نشان برگزارى جشنواره در سال 1993م 
و همچنین نماد دو کشور مشــهود است. در دایره  ى اول تصویر 
بادبزن به عنوان نماد کشور ژاپن و در دایره ى دوم تصویر برج ایفل 
به عنوان نماد کشور فرانسه استفاده شده است. در دایره ى سوم 
نیز نیم رخ یک فرد ژاپنى دیده مى شود. هر سه تصویر به صورت 
منفى بر روى دایره ى سرخ رنگ قرار گرفته و بدین صورت تصویر 
و زمینــه در یکدیگر تداخل پیــدا کرده اند (تصویر30 الفـ  د ).

29 IBM DOS
IBM؛ کمپانى تولیدکننده ى کامپیوترهاى خانگى، نرم افزار 
و سخت افزار در نیویورك مى باشد. این پوستر براى انجمن علمى 

این کارخانه طراحى شده است. 
 IBM تصویر فردى که نشان دهنده ى یکى از عضوهاى انجمن
است از نیمه برش خورده و کمى جابه جا شده است. نیمه ى باالى 
پیکره به صورت تصویر منفى بــر روى زمینه ى مثبت و نیمه ى 
پاییــن پیکره به صورت تصویر مثبت بــر روى زمینه منفى قرار 
گرفته اســت و بدین ترتیب تصاویر و زمینه هاى مثبت و منفى به 
صورت معکوس در یکدیگر تداخل پیدا کرده اند(تصویر31الفـ  د). 

تصویر29 الف- فوکودا در ترکیه
72. 8 x 103 cm ،2000م، افست

(Fukuda, 2005, 162) :ماخذ

تصویر29 دتصویر29 جتصویر29 ب

تصویر30 الف- جشنواره فرهنگی ژاپن در پاریس
.72. 8 x 103 cm ،1993م، افست

(Fukuda, 2005, 130) :ماخذ

IBM DOS -تصویر31 الف
.72. 8 x 103 cm ،1991م، افست

(Fukuda, 2005, 131) :ماخذ

تصویر30 ب

تصویر30 ج

تصویر31 دتصویر30 د

تصویر31 جتصویر31 ب

6) تصاویر متداخل30
با استفاده از تصاویر معکوس مثبت و منفى که قسمت هایى از آنها 
بر روى یکدیگر قرار گرفته اند، مى توان تصاویر متداخل ایجاد کرد. این 
تصاویر به دلیل این که بر روى یکدیگر قرار مى گیرند، نوعى شفافیت 
بصــرى ایجاد کرده و باعث توهــم مى گردند. در تصاویر متداخل، 
نواحى مثبت و منفى به صورت متناوب در کنار یکدیگر قرار گرفته، 
به همین دلیل داراى خط مشترك قوى مى باشند(تصویر34-32).

نمایشگاه پوستر شیگئو فوکودا در کلرادو
این پوستر را شــیگئو فوکودا براى نمایشگاهى از آثارش در 
کلرادو31 طراحى کرده است. کلرادو از ایالت هاى جنوب غربى امریکا 
مى باشد. نام این ایالت به معناى رودخانه ى رنگى است(اشاره به 
رودخانه ى کلرادو دارد). در وســط پرچم این سرزمین دایره قرار 
دارد، همچنین نماد رســمى این ایالت دایره مى باشد. فوکودا بر 
اساس این نشانه هاى تصویرى پوستر خود را طراحى کرده است. 
چهره هــاى مثبت و منفى به صورت متناوب حول یک دایره قرار 
گرفته و در یکدیگر تداخل پیدا کرده اند. چهره ها نشان دهنده ى 
بازدید کنندگان نمایشگاه هستند، همچنین قرارگیرى آنها حول 
یک دایره بر اساس دایره ى وسط پرچم این ایالت است. استفاده 
از ســه رنگ ســفید، صورتى و قرمز به نام این ایالت (رودخانه ى 

رنگى) اشاره دارد(تصویر35 الف ـ ج).

کنفرانس طراحی رنسانس
رنسانس یا نوزایى جنبش مهمى بود که در سده ى پانزدهم و 
شانزدهم میالدى در اروپاى شمالى آغاز گردید. این دوران آغازگر 
انقالب علمى و پیشرفت هاى هنرى صورت پذیرفت و دانش و هنر 
پیشرفت هاى عظیمى کردند. در این دوران ما شاهد اختراعات مهمى 
همچون روبات هستیم. همچنین اندیشه هاى انسان گرایانه افزایش 
یافت که به تبع آن هنرمندان به مطالعه ى کالبد انسان پرداختند.
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در سال1933م پس از گذشت پنج قرن، کنفرانس و نشستى 
در مورد طراحى رنسانس برگزار گردید. دو پیکره ى انسان بیانگر 
وجود اندیشه هاى انسان گرایانه در آن دوران هستند و همچنین 
اهمیت طراحى از پیکره ى انســان را نمایش مى دهند. سه روبات 
نیز اشــاره اى به پیشــرفت علوم و اختراعات در دوره ى رنسانس 
دارد. دو پیکره ى انســان و سه روبات که مجموع آنها بیانگرعدد 
پنج اســت، پنج قرن مشــخص که از این دوره مى گذرد و حال 
کنفرانس و نشســتى در مورد آن برپا شــده اســت. در تصویر، 
پیکره ها و روبات ها در یکدیگر تداخل پیدا کرده و سطوح مثبت 

و منفى ایجاد کرده اند(تصویر36 الف ـ ج).

تصویر32
(Wallschaeger,1992,361) :ماخذ

تصویر33
(Wallschaeger,1992,361) :ماخذ

تصویر34
(Wallschaeger,1992,361) :ماخذ

تصویر35 ب

تصویر35 الف-نمایشگاه شیگئو فوکودا در کلرادو 1987م، 
.72. 8 x 33 cm ،سیلک اسکرین

(Fukuda, 2005, 164) :ماخذ

تصویر35 ج

نمایشگاه دایناسورها
نخســتین آثار زندگى دایناســورها بر روى کره ى زمین در 
حدود 250 میلیون ســال پیش مشــاهده شده است. حال پس 
از گذشت سالیان دراز، نمایشــگاهى از آنها در سال2000م برپا 
گردیده اســت. خطوط سیاه و سفید اشاره به گذشت زمان دارد 
که مخاطب این نمایشــگاه را به زمان گذشته یعنى زمان زندگى 

دایناسورها مى برد. 
قرمز نمادى از زندگى و انرژى درونى اســت. در ناحیه اى که 
خطوط زمان با پیکره ى دایناســور تداخــل پیدا کرده اند، نواحى 
مثبــت و منفى به وجود آمده به رنگ قرمز و ســیاه نشــان داده 
شــده اند که مى توانند نشــان دهنده ى زمان زندگى دایناسورها 

باشند(تصویر37 الف ـ و).

مطالعه تطبیقى پوسترهاى شیگئو فوکودا و روش هاى ایجاد خطاى دید

تصویر37 الف- نمایشگاه دایناسورها
.72. 8 x 103 cm ،2000م، افست

(Fukuda, 2005, 122) :ماخذ

تصویر37 ج

تصویر37 د تصویر37 و

تصویر37 ب

تصویر36 ج

تصویر36 ب

تصویر36 الف- کنفرانس طراحی رنسانس 
.72. 8 x 103 cm ،1993م، افست

(Fukuda, 2005, 136) :ماخذ
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پی نوشت ها

1   Shigeo Fukuda.
2   Tokyo National University of Finr Art and Music.
3   Alliance Graphique International.
4   New Haven Yale University.
5   Visual Illusion.
6   Geometric Illusion.
7   Edwin Rausch.
8  Phenogram.                       .الگوى گرافیکى تجربه ى ادراکى ما
9  Ontogram                  الگوى گرافیکى سطح ماده اى است که به  

صورت عینى به ما ارائه شده است.
10  Muller-Lyer Illsion.
11  Ponzo Illusion.
12  Poggendorf Illusion.
13  Hering Illusion.
14  Yan-Yin.
15  Ambiguous Figures.
16  Edgar Rubin.
17  Nagasaki.
18  Hiroshima.
19  Ambiguous Patterns.
20  Icograda.
21  Perceiving Three-Dimensional Figures.
22  Ambiguous Figures In Three Dimensions.
23  Impossible Figures.
24  The Impossible Tribar.
25  Penrose.

26  شرق خاور دور و خصوصاً ژاپن، کامًال با غرب منطق گرا تفاوت دارد. 
تفکر غربى از تناقضات، معماها و توهمات اجتناب میورزد؛ ولیکن در خاور دور 
عقیده عمومى بر آن است که از این جنبه هاى زندگى نباید تنفر داشت. آنها 
زندگى را با تمام ابهامات، تناقضاتش پذیرا بوده و برایشان تجربیات تازه بدست 
آمده از اهمیت زیادى برخوردار است. مجموعه پوسترهاى تفکر ژاپنى شیگئو 

فوکودا بر اساس این ذهنیت طراحى شده اند.  
27  Distinguising Figure And Ground.

28  Figure/Ground Reversal.
29  International Business Machines.
30  Overlapping Figures.
31  Colorado.           
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نتیجه

همان گونه که در این پژوهش مشاهده شد، برخى پوسترهاى 
فوکودا براساس تکنیک هاى خطاى دید طراحى شده اند. تصاویر 
دو پهلو، بافت هاى دو پهلو، تصاویر دو پهلوى سه بعدى، تصاویر 
غیرممکن، تداخل شکل و زمینه و تصاویر متداخل از روش هاى 

مورد استفاده این هنرمند مى باشند.
در دو روش تصاویر دو پهلوى سه بعدى و تصاویر غیرممکن؛ 
خطاى دید توسط نوسان بین ابعاد و ایجاد روابط غیرمنطقى بین 
پاره خط هاى یک چندوجهى به وجود مى آید. اما مهم ترین روش  براى  

ایجاد خطاى دید، فن فضاى مثبت و منفى است که از طریق روابط 
تصویر و زمینه صورت مى گیرد. فضاهاى مثبت و منفى ارتباطى 
هماهنگ با یکدیگر دارند و به طور متغیر مکمل هم مى باشند. فوکودا 
به عنوان یک طراح همواره زمینه ى پوستر را مد نظر داشته است. وى 
آگاهانه طرحى را ترسیم کرده که تصویر منفى آن (زمینه) با ارزش 
باشد و از یکدیگرغیرقابل تفکیک باشند. این هنرمند در استفاده از 
روش هاى تصاویر دوپهلو، بافت هاى دوپهلو، تداخل شکل و زمینه و 

تصاویر متداخل به این امر مهم توجه نموده است.


